
 

Nieuwsuur in de Klas 
Overlast van toeristen en 
Airbnb 
 

Leeftijd: 13-15 jaar  
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Steeds meer toeristen komen naar 
Amsterdam, maar niet iedereen is daar 
blij mee. Het wordt druk, en volgens veel 
inwoners van de stad is het vaak te druk. 
Ze zien hun buurten veranderen in 
‘Airbnb-slaapplekken’. 
 
Vakgebied 
Maatschappijleer 
 
Kernbegrippen 
Toerisme, stad, Amsterdam, AirBnB 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de volgende 
kerndoelen in het voortgezet onderwijs: 
Mens en Maatschappij: 36. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie van 
‘Nieuwsuur in de klas’, met 
achtergronden bij het nieuws. Op 
Schooltv.nl staan nog meer video’s over 
soortgelijke onderwerpen, zoals: 
‘Toerisme op Schouwen-Duivenland’. 
 
Antwoorden 
1 Juiste woorden zijn: miljoen, 
verdubbelen, niet, te druk, verdwijnt, een 
Disneyland. 2a toerist b bewoner c 
handhaver d toerist e bewoner f bewoner 
3a Handhavers van de gemeente. b De 
(brand)veiligheid en of er sporen zijn van 
bewoning. 4a Eigen antwoord, 
bijvoorbeeld: er is geen ruimte meer voor 
Amsterdammers, er is overlast voor 
omwonenden. b Eigen antwoord, 
bijvoorbeeld: Het zorgt voor inkomsten in 
de stad, toeristen vinden het leuk om ‘als 
een local te wonen’. c Eigen antwoord. 

Kijkvragen 
 
1 Amsterdammer Stephen Hodes maakt 
zich druk. Wat zegt hij precies? Streep de 
onjuiste woorden door. 
“Op dit moment komen er meer dan 8 
duizend / miljoen bezoekers naar de stad 
en de komende tien jaar gaat dat 
verdubbelen / verminderen. De stad kan dat 
wel / niet aan, het wordt gezellig / te druk. 
De balans tussen bewoners en bezoekers 
verdwijnt / is prima. Het wordt een 
Disneyland / een feest.” 
 
2 Wie van deze personen zal welke mening 
hebben? Kies uit: toerist, handhaver, 
bewoner van Amsterdam Centrum. 
a “Het is leuk om te slapen tussen de 
locals.” 
b “Mijn buurt lijkt wel een pretpark.” 
c “Je mag je huis niet langer dan 60 dagen 
verhuren.” 
d “Airbnb is leuker dan een hotel.” 
e “Ik heb overlast van de toeristen.” 
f “Je mag je huis alleen verhuren als je er 
zelf woont.”  
 
3 Het is belangrijk dat kamerverhuurders 
zich aan de regels houden, daarom zijn er 
controles. 
a Wie voert die controles uit? 
b Wat wordt er precies gecontroleerd? 
 
Verdiepingsvragen 
 
4 Airbnb en andere manieren om kamers te 
huren zijn populair bij toeristen. Maar de 
bewoners zijn er niet blij mee.  
a Geef een argument tegen Airbnb’s in de 
stad 
b Geef een argument om de Airbnb’s te 
behouden 
c Wat vind je belangrijker: de inwoners 
tevreden houden of de toeristen? Leg uit 
waarom. 
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https://www.schooltv.nl/programma/nieuwsuur-in-de-klas/
https://schooltv.nl/video/toerisme-op-schouwen-duivenland-hoe-bereid-je-je-voor-op-de-stroom-jongeren-in-de-zomer/

